KIRJA-arvostelu
1.#8+-#0'48+561

Andreas Wagner: Kelpoisimman synty - evoluution suurimman arvoituksen ratkaisu

Elämän ja evoluution
arvoitus ratkaistu?
Kelpoisimman synty - evoluution suurimman arvoituksen ratkaisu ilmestyi viime syksynä Mensa-palkitun kustantajan Kimmo Pietiläisen suomentamana.
Takakansitekstin mukaan ”maineikas evoluutiobiologi
Andreas Wagner osoittaa tässä kirjassa, mistä kaikki
biologinen informaatio syntyy. Wagner on selvittänyt
kokeellisilla ja laskennallisilla menetelmillä, että
näiden sopeutumien käyttövoima ei ole pelkkä sattuma,
vaan joukko luonnonlakeja, joiden ansiosta luonto
keksii uusia molekyylejä ja mekanismeja nopeammin
kuin satunaisella muuntelulla.”
Kirjan 1. luvussa ”Mitä Darwin ei tiennyt” todetaan aluksi esibiologisen kemian mahdollisuudet
proteiinien raaka-aineiksi tarvittavien 20 aminohapon muodostamiseksi. Jo ennen ensimmäistä
solua tarvittiin mekanismi, joka pystyy monistamaan
molekyylejä sekä omat rakennusohjeensa.
Kopioitumisprosessin eli replikaasin on oltava
virheetön, koska epätarkkuudet tekisivät tallenteen
käyttökelvottomaksi: koodin rapautuminen tuhoaisi
lopulta kopioitumiskyvynkin.
Replikaasi ilman elävää solua edellyttää paitsi
rakennusohjeita, katalyytteja ja raaka-aineita, myös
energiaa prosessin käynnissä pitämiseksi. 3,8 miljardia vuotta sitten tällaisia ei oleteta maapallolla vielä
olleen: ”Darwinin ’lämpimät pienet lammikot’ ovat
kehnoja katalyyttien lähteitä, mikä on yksi syy sille, että
monet tiedemiehet ovat menettäneet uskonsa niihin.”
Lisäksi kahden molekyylin on kohdattava ennen
kuin ne voivat reagoida. Metabolia voi käynnistyä
vain, jos molekyylien pitoisuus on kyllin suuri. ”Tästä syystä kemistit tekevät kokeitaan pienissä koeputkissa
eivätkä uima-altaissa. Alkumereen sekoittuessaan uudet
molekyylit eivät ikinä enää näkisi toisiaan.”

Bakteerit evoluoituvat ja
mutatoituvat nopeammin
kuin monimutkaisemmat
eliöt: vain muutamassa
vuosikymmenessä eräät lajit
ovat jo oppineet käyttämään
ravinnokseen mm. muoveja.
Olisiko tämä kyky voinut
kehittyä vain satunnaisen
muuntelun avulla?
”Maapallolla on nykyään
noin 5 x 1030 bakteeria.
Tämä on suuri luku. Kuitenkin vaikka jokainen näistä bakteereista olisi kokeillut
uutta entsyymikombinaatiota joka sekunti siitä lähtien,
kun elämä lähes 4 miljardia vuotta sitten syntyi, ne olisivat ehtineet kokeilla vain noin 1048 kombinaatiota.
Niiden mahdollisuus löytää ainoa toimiva kombinaatio
101500 metabolian joukosta olisi ollut häviävän pieni
— käytännössä sokealla etsinnällä täysin mahdotonta.”
Mutta bakteereilla on kyky ”lainata” valmiita geenejä
toisilta samantyyppisiltä lajeilta menetelmällä, jota
kirjoittaja kutsuu biologiseksi innovabiliteetiksi.
Evoluutio olisi saattanut tapahtua jopa tuhat kertaa
nopeammin kuin nykyisten matemaattisten mallinnusten perusteella on pidetty mahdollisena.
Kirjan sisältö ei täysin vastaa otsikkoa ja takakansitekstiä. Parempi synteesi löytyy esipuheen viimeisestä
kappaleesta: ”Jo tähän mennessä löytämämme kertoo,
että evoluutio on paljon enemmän kuin miltä se ensi
näkemältä vaikuttaa. Se kertoo, että innovabiliteetin
periaatteet ovat piilossa jopa DNA:n molekyyliarkkitehtuurin tuolla puolen elämän piilotetussa arkkitehtuurissa, jonka kauneus ei ole tästä maailmasta.” 
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